
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 2.6:  Normy techniczne i techniczne aspekty działalności - konwersatorium 

 

Cel zajęć:  

 

Przedmiot - Normy techniczne i techniczne aspekty działalności ma na celu przekazanie studentom 

wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących technologii transportu drogowego. 

Przedstawienie głównych uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw transportu 

samochodowego oraz czynników warunkujących ekonomiczne wyniki ich działania. Analiza  

podstawowych zagadnień funkcjonowania sektora samochodowego.  

Po zaliczeniu przedmiot student posiada wiedzę zakresu zagadnień technologicznych dotyczących 

transportu drogowego oraz prawidłowo definiuje i charakteryzuje sektor transportu samochodowego. 

Student ma wiedzę i umiejętności o zasadach gospodarowania środkami transportowymi  

i infrastrukturalnymi w przedsiębiorstwach transportu drogowego oraz identyfikuje bariery  

w transporcie drogowym samochodowego, a także kwestie związane z funkcjonowaniem całej gałęzi 

transportu drogowego. Ponadto nabywa umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej  

w przedsiębiorstwie transportu drogowego, potrafi kontrolować i analizować prawidłowość 

wykorzystania urządzeń oraz realizacji procesów transportowych zgodnie z procedurami wynikające 

z obowiązujących przepisów. 

 

Zakres tematyczny zajęć: 

 

1. Regulacje prawne dotyczące technologii przewozu towarów transportem drogowym 

obowiązujące w Unii Europejskiej.  

2. Zagadnienia dotyczące przewozu towarów specyficznych, w szczególności ponadgabarytowych, 

w szczególności towarów niebezpiecznych, szybko psujących się, ponadgabarytowych oraz 

żywych zwierząt, a także odpadów.  

3. Kwestie gospodarki środkami transportu i infrastruktury transportowej, w szczególności  

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego 

4. Zagadnienia dotyczące podatności przewożonych towarów pod względem transportowym  

i magazynowym 

5. Problematyka przewozów multimodalnych w zakresie form przewozów wielogałęziowych,  

w szczególności różnorodne techniki przewozów kombinowanych oraz techniki przeładunku 

poziomego.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Liczba uczestników zajęć konwersatoryjnych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada  2020 do marca 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Normy techniczne i techniczne aspekty działalności” 

dla studentów i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia  

na kierunku Administracja,  

 

w formie konwersatoriów - w łącznym wymiarze 10 godzin, w jednej grupie. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć 
Liczba 
godzin 

1 
Pojęcie i zakres norm technicznych i technicznych aspektów  
w działalności przedsiębiorstwa transportu drogowego 

2 

2 
Istota działalności przedsiębiorstwa transportu drogowego w zakresie 
standaryzacji norm technicznych i aspektów technicznych 

2 

3 
Infrastruktura transportowa – liniowa punktowa oraz środku transportu 
drogowego 

2 

4 Zasady przewozu towarów specyficznych  2 

5 Techniki przewozów multimodalnych 2 

 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 

 


